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Kalenderactiviteiten april-mei
21 mei
2e Pinksterdag, leerlingen zijn vrij van school
28-29-30-31 mei Schoolkamp groep 8
5 t/m 8 juni
Avondvierdaagse
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Vakantierooster en vrije dagen
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Van de Oudervereniging
• Teachers4Teachers
• Eindcito groep 8
• Schoolkamp groep 8
• Activiteitenoverzicht Sport en Bewegen

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN
Datum
Maandag 20 augustus
Dinsdag 18 september
Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Woensdag 14 november
Donderdag 6 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/ m vrijdag 4 januari
Donderdag 7 februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 4 maart t/m 8 maart
Woensdag 3 april
Maandag 22 april t/m 3 mei
Maandag 6 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 5 juli

Reden
Start schooljaar
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Vrije dag
Start kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Carnavalsvakantie
Studiedag
Meivakantie
Studiedag
Scala studiedag
Hemelvaartweekend
Pinksteren
Vrije dag
Start zomervakantie

OUDERBETROKKENHEID 3.0
De afgelopen 3 jaar heeft De Duinsprong onder begeleiding van CPS Onderwijsontwikkeling en
advies het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 uitgevoerd. Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom
dat ouders en leerkrachten voortdurend samenwerken om het leren en een gezonde

ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar
nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en aan de ontplooiing van het kind.
Betrokkenheid lijkt vanzelfsprekend, maar is in de praktijk niet altijd eenvoudig te organiseren.
De verwachtingen over en weer van scholen en ouders komen niet altijd in voldoende mate
overeen zo laat onderzoek zien. Hierdoor liggen misverstanden op de loer. De uitdaging is er in
gelegen om een zodanig klimaat en een zodanige structuur te scheppen dat ouders en
instellingen, gemakkelijker dan voorheen, hun verwachtingen en activiteiten op elkaar
afstemmen. Ouders en de instellingen zijn hier beiden voor verantwoordelijk. Door het CPSProgramma Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en nietvrijblijvende samenwerking gerealiseerd.
Op 7 mei heeft Bianca Dijkstra van het CPS vastgesteld in hoeverre wij voldoen aan de tien criteria
voor ouderbetrokkenheid zoals beschreven door CPS. Zij heeft daarvoor gesprekken gevoerd met
ouders, leerkrachten, directie en de leerlingenraad. Tijdens deze audit heeft Bianca vastgesteld dat
wij de volgende criteria zichtbaar hebben aangetoond:
1 Een heldere visie op ouderbetrokkenheid.
2 Iedereen actief bij het schoolbeleid
3 Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom

4 Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs
5 Leraren, leerlingen en ouders voelen zich gelijkwaardig
6 Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar
7 Samen bouwen aan het leerling dossier
8 Openheid en duidelijkheid over klachten
9 Aanwezig op de afgesproken contactmomenten
10 Iedereen houdt zich aan de wet
Dit betekent dat het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt toegekend aan onze school.
Het keurmerk heeft een looptijd van vier jaar en is daarmee geldig tot 07-05-2022.Het
volledige rapport is down te loaden op onze website www.deduinsprong.nl. Iedereen die
een bijdrage heeft geleverd om dit mooie resultaat te bereiken: heel hartelijk dank! Met
name de ouders en de leerkrachten die in verschillende werkgroepen de ideeën hebben
uitgewerkt, chapeau! Een mooi resultaat waar wij ons als Duinsprong mee kunnen profileren
binnen het Drunens basisonderwijs!

VAN DE OUDERVERENIGING
Vacature Penningmeester van Oudervereniging De Duinsprong
De afgelopen 5 jaar heb ik als penningmeester de gelden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage beheerd.
Na de zomer ga ik hier mee stoppen en daarom is de OV op zoek naar een enthousiaste ouder die
deze taak wil in gaan vullen.
Als penningmeester beheer je de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage en je zorgt er voor dat
leerkrachten budget hebben om Sinterklaas, Carnaval en Pasen te vieren. Daarnaast is het belangrijk
tijdig budget beschikbaar te stellen voor Kamp, Schoolreisjes en andere uitstapjes.
Penningmeester zijn, kost niet veel tijd en je kunt je inzetten voor school op een moment dat het jou
uitkomt. De OV vergadert 6 keer per jaar en verder kun je je administratie inrichten hoe jij dit wenst.

Het is ook zeker niet nodig om financieel
onderlegd te zijn. Wel is het belangrijk als je
handig bent met cijfers. Heb je interesse?
Mail dan naar OV@deduinsprong.nl

TEACHERS4TEACHERS, door Joyce
Blaas
Hallo allemaal,
Inmiddels ben ik al weer even terug uit
Kenia, maar mijn gedachten gaan nog
regelmatig terug naar daar. Met name het
enthousiasme en de dankbaarheid van de mensen daar heeft veel indruk op me gemaakt. Via deze
weg wil ik jullie een beetje meenemen…
Hiernaast zie je de Keniaanse collega’s die bij onze
workshopdagen aanwezig waren. Zo werden er op zo’n 20
locaties workshops verzorgd voor en door leerkrachten uit
het basisonderwijs, middelbaar onderwijs,
kleuteronderwijs en speciaal onderwijs. Er werd veel
onderwijs gedeeld.
Na de
workshops
werden alle
scholen van de deelnemers van de workshops bezocht.
Vaak waren we wel 2 uur onderweg naar de scholen,
waarbij we door de bergen reden, het water moesten
trotseren en over de rode wegen en kiezelpaden
moesten hobbelen. Maar aangekomen op een school
was het altijd een feest. We werden zo hartelijk
ontvangen. Kinderen waren soms afwachtend en
nieuwgierig omdat ze nog nooit een blank mens
(Muzungu) hadden gezien. Maar bijna altijd zagen we
blije gezichten van zeer gemotiveerde leerlingen. Blij om te kunnen leren! Leren betekent namelijk
toekomst!
Deze motivatie en het enthousiasme zagen we ook
terug bij de leerkrachten, die zo dankbaar waren
om van ons te kunnen leren. Niet alleen voor hen,
maar zeker ook voor mij was het een leerzame
ervaring om nooit te vergeten. Zo mooi om via de
Stichting teachers4teachers een steentje te
hebben kunnen bijdragen aan beter onderwijs in
Kenia! Mocht je nog meer willen weten, vraag het
gerust, ik vertel graag over mijn ervaringen daar!

Prietpraat
Gehoord op het schoolplein:
Een kleuter heeft haar voet bezeerd.
Leerkracht: ‘Waar doet het pijn?’
Kleuter: ’Bij mijn wijsvingerteen!’

EINDCITO GROEP 8
De uitslag van de eindcito is inmiddels bekend. We hebben de norm ruim gehaald! De
officiële uitslag komt pas 22 mei. Op die dag krijgen de kinderen van groep 8 de uitslag mee.
Ook ontvangen we dan de definitieve schoolrapportage. Nog even afwachten dus.

voorporTAAL
Juffrouw Marit, leerkracht voorporTAAL, gaat met ingang van 17 mei volledig op basisschool
De Dromenvanger vervangen in groep 8. De vacature die hierdoor ontstond op onze school
wordt tot de zomervakantie ingevuld door Angelique Span. Wij bedanken Marit voor haar
inzet voor het voorporTAAL op de Duinsprong. Mede door haar deskundigheid is het
voorporTAAL op onze school van de grond gekomen!

SCHOOLKAMP
Groep 8 gaat van 28 mei t/m 31 mei op schoolkamp. 4 Dagen verblijven zij op Sparrenhof in Tilburg.
Er is weer een gevarieerd programma samengesteld, vol van sport- en spelactiviteiten. De
kampleiding bestaat naast de leerkrachten van groep 8 uit meneer Koen, meneer Pieter en juffrouw
Sarah. Meneer Koen wordt op maandag, dinsdag en woensdag vervangen door juffrouw Henrieke, op
donderdag en vrijdag door juffrouw Sanne Krol. Meneer Pieter wordt in groep 6 vervangen door
juffrouw Danique en in groep 3 op woensdag door juffrouw Sabine, op donderdag door juffrouw
Chantal.
Juffrouw Sarah wordt op woensdag in groep vervangen door juffrouw Christine. Wij wensen de
leerlingen van groep 8 heel veel plezier op kamp, een mooie afsluiter van hun basisschoolperiode!

ACTIVITEITENOVERZICHT SPORT EN BEWEGEN
In de bijlage een overzicht van de activiteiten Sport en Bewegen van mei en juni.
De Avondvierdaagse staat gepland van 5 t/m 8 juni.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 8 juni.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

